
OBS de Poolster……… Kleurrijk, Taalrijk in de Waterwijk 

 

 

*Nieuwsbrief*  week 36, 7 september 2018 

 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze Poolster-leerlingen, 

 

Hierbij ontvangt u de allereerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! Wij wensen u allen een fijn 
schooljaar. 
De nieuwsbrief staat ook op de website van de school (www.poolsterlelystad.nl). Op de website 
staat allemaal nuttige informatie over de school. U treft hier bijvoorbeeld ook foto’s aan van de 
activiteiten. Het is de moeite van het bekijken zeker waard! 
 

 

Het schooljaar is gestart 

Afgelopen maandag zijn we het nieuwe schooljaar goed gestart. We waren blij iedereen 

weer terug te zien. 

In groep 3, 4/5, 6/7/8 en de groepen Groen en Blauw werken nieuwe collega’s. Daar zijn 

we ontzettend blij mee. 

Welkom aan: 

* Meester Theo van Rietschoten in groep 3 

* Meester Hans Wolf en juf Gemmy van Leijsen in groep 4/5 

* Juf Linda Wijnbergen in groep 6/7/8 

* Juf Corina Dijkstra in groep Groen en Blauw 

* Juf Natascha van de Wetering in groep Groen 

Helaas zijn niet alle collega’s goed uit de vakantie gekomen. Juf Freddy heeft bij een 

ongelukkige val haar schouder verbrijzeld. Zij zal nog een aantal weken moeten 

herstellen voordat zij weer kan beginnen. 

                                               

http://www.poolsterlelystad.nl/
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Koffie drinken voor ouders 

De school ziet er weer anders uit dan het afgelopen jaar. De groepen 6, 7 en 8 werken 

als één groep in verschillende ruimtes. Het is hiervoor noodzakelijk dat deuren naar het 

Pleintje en de bibliotheek open blijven. De bibliotheek is een leerplek die voor leerlingen 

goed toegankelijk dient te zijn. 

Wij kunnen hierdoor geen ruimte meer beschikbaar stellen om koffie te drinken op school 

voor ouders. 

Uiteraard kunnen ouders die op school aan het werk/overleggen zijn voor de school een 

kopje koffie drinken tijdens dat werk. De middenruimte (waar het toneel is) is dan de 

meest geschikte plek. Deze ruimte is afsluitbaar. We verzoeken u bij vertrek de uitgang 

naast de kleuters te gebruiken. 

Een aantal keren in het jaar is er een Ouderontbijt gepland, waarop alle ouders van harte 

welkom zijn om deel te nemen. In de kalender staan de data. Deze kalender krijgt u met 

deze nieuwsbrief meegestuurd. We proberen zo min mogelijk te wijzigen in de kalender 

gedurende het schooljaar. Mocht er toch iets wijzigen, dan melden we dat via het 

Sternieuws, op de website van de school en het informatiescherm op het pleintje. 

 

Oproep voor overblijfouders bij de kleuters 

 

Ook in het nieuwe jaar hopen wij te mogen rekenen op de hulp van ouders. Wij zijn op 

zoek naar ouders die bij de kleuters tijdens het overblijven willen helpen. Bent u in de 

gelegenheid om dagelijks een half uur te komen helpen, wilt u dit dan doorgeven aan juf 

Greja van groep 1? 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp! 

                                                          
 

 

Gymmen voor kleuters 

 

De kleuters van onze school gymmen iedere vrijdag met meester Sander in ons 

gymlokaal. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen hiervoor gymkleding en eventueel 

gymschoenen mee kunnen krijgen naar school. 

Wilt u dit voortaan aan uw kind op vrijdag meegeven? 

Alvast bedankt! 
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Schoolregels 

 

Het afgelopen schooljaar hebben we 4 nieuwe schoolregels ingevoerd: 

 We gaan respectvol met elkaar om 

 We komen op tijd op school 

 We zorgen voor een goede en veilige sfeer op school 

 We lossen ruzies of problemen, binnen en buiten, samen op 

 

Deze regels gelden voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. De afgelopen week stond 

de eerste regel centraal. Volgende week zal de regel ‘We komen op tijd op school’ 

centraal staan. 

Dat betekent dat we samen praten over wat de regel betekent, hoe het er uit ziet, wat 

we van elkaar verwachten. Het is de afgelopen week erg goed gegaan met de regels. 

Wanneer alle leerlingen vanaf nu ook altijd op tijd op school komen, dan zijn we enorm 

tevreden.     

                                                       

Spelletjesochtend peuters en de groepen 1, 2 en 3. 

Vrijdag 21 september houden we een spelletjescircuit. 
De kinderen kunnen verschillende spelletjes spelen zoals koek happen, stoelendans, vissen vangen 
enz enz. 
Wilt u helpen als begeleider? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw kind. 
 

Speelgoedmiddag groepen 1, 2 en 3. 

Elke eerste vrijdag van de maand is het speelgoedmiddag. 
De kinderen mogen dan spelen met het speelgoed dat ze van huis hebben meegenomen. 
Denk u eraan wat u meegeeft want spullen kunnen stuk gaan of kwijt raken. 

 

Thema dieren 

Vanaf 17 september t/m 28 september werken we in de kleutergroepen over dieren. 

Materialen en boeken mogen meegenomen worden van huis.                                                                                                                                                                                 

 

agenda 

 

 

 

17/18 september Omgekeerde 10 minuten gesprekken 

21 september spelletjesdag 

24 september  Groep 1 tm 3 vrij ivm studiedag. Andere leerlingen zijn 

op school 

27 september Informatieavond 18.30-19.30 uur. Alle ouders welkom 
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